
Oczyszczacz powietrza Roidmi P8S Air Purifier Xiaomi  

Roidmi P8S Air Purifier to innowacyjny oczyszczacz powietrza, który dzięki dużej wydajności pozwala 
pozbyć się z kabiny samochodu m.in. pyłu zawieszonego i cząsteczek stałych. To produkt dla 
wszystkich, którzy sporo czasu spędzają w korkach i są narażeni na szkodliwe działanie spalin oraz 
smogu.  

Nowoczesny filtr o dużej wydajności  

Za oczyszczanie powietrza w Roidmi odpowiada wysokowydajny filtr powietrza klasy HEPA (High 
Efficiency Particulate Air Filter). Filtry o tej klasie używane są nie tylko w sprzętach AGD, ale również 
w przemyśle farmaceutycznym, na salach zabiegowych i operacyjnych. Filtry HEPA wykonane są z 
włókien szklanych, co sprawia, że skutecznie zatrzymują cząsteczki o rozmiarze 0,3 mikrometra. W 
Roidmi P8S zastosowano filtr HEPA 360° klasy E11 o całkowitej skuteczności filtracji na poziomie 95%, 
ta klasa filtra sprawdza się doskonale także w klimatyzatorach i obiektach przemysłowych. W 
przypadku oczyszczacza powietrza do samochodu, możemy mieć pewność, że z kabiny usunięte 
zostaną takie zanieczyszczenia jak pyły zawieszone, bakterie, wirusy, pyłki, pleśń, pył węglowy, ołów, 
sadza, a nawet sierść. Warto dodać, że filtr tej klasy nadaje się również do pracy z alergikami.  

Czujnik laserowy sam decyduje o prędkości oczyszczania 

Roidmi P8S Air Purifier został wyposażony w czujnik laserowy pyłu PM2,5 czyli jednego z głównych 
składników smogu. Sensor ten umożliwia oczyszczaczowi pracę automatyczną. Dzięki bieżącym 
pomiarom, oczyszczacz dostosowuje szybkość i wydajność do aktualnego stężenia szkodliwego pyłu 
w kabinie. Nie musimy samodzielnie sterować jego pracą, sam dostosuje ją, by zapewnić nam 
bezpieczeństwo. Naturalnie jeśli chcemy sprawdzić jak działa, możemy za pomocą wyświetlacza OLED 
sprawdzić aktualne stężenie PM2,5. 

Co więcej zamontowanie Roidmi zgodnie z zaleceniami producenta, czyli w zagłówku umożliwia 
odczyt wskazań czujnika laserowego w lusterku. A lokalizacja w zagłówku jest bezpieczna i 
odpowiada potrzebom zarówno kierowcy, jak i pasażerów. Estetyka oczyszczacza została 
potwierdzona zdobyciem w 2018 roku nagrody Red Dot Design Award.  

Sterowanie przez aplikację 

Skoro oczyszczacz umieszczamy w zagłówku pewnie trudno będzie nim sterować.  
Nic bardziej mylnego. Sterowanie odbywa się wyłącznie za pomocą aplikacji Mi Home – znanej 
zresztą każdemu, kto posiada jakiekolwiek urządzenie marki Xiaomi. Można np. zaplanować 
oczyszczenie całego powietrza we wnętrzu samochodu, np. przed tym niż wsiądzie do niego dziecko. 
Wskaźnik dostarczania świeżego powietrza pokazuje, że urządzenie jest w stanie wyprodukować go 
80 m³ w godzinę. Znaczy to, że średniej wielkości kabina samochodowa oczyści się w całości w czasie 
od 2 do 5 minut. Mimo potężnej mocy oczyszczacz jest dość cichy w działaniu, jego skala głośności to 
zakres między 35 a 42 dB.  

Roidmi P8S Air Purifier to kompaktowy (380x118x118 mm) nowoczesny oczyszczacz powietrza, 
którym sterujemy za pomocą telefonu i który zapewnia szybką i całkowitą wymianę powietrza we 
wnętrzu kabiny w kilka minut. Urządzenie doskonale sprawdzi się w samochodach, którymi 
przemieszczamy się do pracy i zapewni bezpieczeństwo nam oraz naszym dzieciom.  

 


